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 -حمتويات الشريط:

هل يشرتط يف الراوي املعروف بتدليس التسوية التصريح بالسماع يف مجيع طبقات السند  - 1
، ومع ذكر من صرح بذلك هأم أنه يكتفى يف ذلك فيما بينه وبني شيخه وبني شيخه وشيخ شيخ

  ).00:00:13(؟ إن أمكن
يف كالمه على الوليد  )النكت على ابن الصالح( :بن حجر يف كتابهاهل صنيع احلافظ  - 2

  ).00:03:57(؟ وليد من التصريح بطبقتني كايفبن مسلم وبقية بن ال
إذا وقف باحث على حديث تكلم فيه أحد األئمة املتقدمني يف صحته أو ضعفه هل  - 3

  .)00:04:25(؟ مبا ظهر له حسب قواعد أهل احلديثيقف عنده أو حيكم 
فما حكمه من حيث جهالة  ،إذا انفرد الثقة املعروف بالرواية عن الثقات بالرواية عن راوٍ  - 4
  ).00:11:27(؟ و العني أو االستشهاد أو غري ذلكاحلال أ
إذا كان تابعي ممن يرسل عن بعض الصحابة وكان غري مدلس ومل يذكروا عن مساعه من  - 5

  ).00:12:59(؟ واية عنه بالعنعنة فما احلكموالر الصحابة شيئاً ال بنفي وال إثبات 
  ).00:13:35(قة؟ ما هو الراجح يف مسألة الشذوذ وزيادة الث - 6
  ).00:21:09( هل جيوز الدعاء بإطالة العمر؟ - 7
 ما اجلواب على من يقول أن املتأخرين خالفوا املتقدمني يف احلكم على العجلي يف - 8

  ).00:21:47( التساهل يف التوثيق؟
؟ مث بني الشيخ بن حباناهي خالصة الكالم يف تساهل العجلي؟ وهل هو كما  - 9

  ).00:24:41( "تيسري االنتفاع". إستدراكاته عليه يف
 واحد فما حكم توثيقه؟ إذا انفرد العجلي بالتوثيق وليس عن هذا الراوي إال تلميذ - 10

)00:32:30.(  
 )،وال أعرف أباه ،لست أعرفه( :وقال ؛نيإذا ذكر ابن حبان يف الثقات بعض املرتمج - 11

  ).00:33:53( ؟"قة ابن حبانوثَّ " :أقول فهل يل أن
 ه راٍو مرتوك أو كذاب؟يف سنديأيت يف ثنايا ختريج حديث صحيح و هل يرد أن  - 12

)00:34:40.(  
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 ذلك؟شاهده فإنه حيتج به كيف  اق إذا روى أمرً ذكرمت يف اإلرواء أن التابعي الذي مل يوثَّ  - 13
)00:35:25.(  

ِإَذا َمِرَض الَعْبُد َأْو (( :عند شرحه حلديث أيب موسى )لساريهدي ا(نقل احلافظ يف  - 14
فهل إذا روى  ،قول اإلمام أمحد إذا كان يف احلديث قصة دل على أن راويه حفظه )).... َساَفر

  ).00:37:50( لضعيف قصة يكون حفظها؟ا
ن الكليب هل أخذ عو  ،هروف بالتدليس يف التفسري وغري هل يستشهد بعطية العويف املع - 15

  ).00:40:12( غري التفسري؟
قطين أنه وحش ؟ وقد ذكر الدار غري عطاء هل يستشهد بتدليس ابن جريج إذا عنعن عن - 16

  ).00:42:40( التدليس.
هل يشرتط يف حجية قول الصحايب وتقدميه على القياس واالجتهاد إشتهاره أم يكتفى  - 17

  ).00:46:40( جود خمالف من الصحابة؟دم و بع
؟ املوصوفة كالريح مع سند آخر ضعيفهل ميكن االستشهاد مبراسيل بعض التابعني  - 18

  ).00:49:18( عدم اشتهاره؟و  املنت وهل يرجع يف ذلك للقرائن حول نكارة
من خالل كالم الشافعي؟ ستشهد مبرسل عن تابعي ومرسل عن تابعي آخر هل يُ  - 19

)00:49:52.(  
 اه مسندً أما حيتمل أن التابعي املرسل الصحيح أخذ عن التابعي الضعيف إذا جاء حديث - 20

  ).00:51:13(من طريق آخر؟ 
وقد روى عن بعض الصحابة  ،ولكنه معروف باإلرسال ،إذا كان التابعي غري مدلس - 21
 مثل هذه الروية؟ا حكم فم "،عن رجل من الصحابة" :يأيت ويقول ،وعن بعضهم متصل ،مرسل

)00:51:50.(  
من ذلك أن يكون هل يلزم  "،حدثين رجل من األنصار" :إذا قال بعض التابعني - 22
  ).00:54:17( صحايب؟
  ).00:59:05( املنقطع وجمهول العني؟مسألة االستشهاد ب - 23
  ).00:59:32( اجلمع املبهم فيمن دون التابعني؟ مسألة - 24
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 أو الوقف أو اإلرسال؟ له حكم الرفع "السنة كذا من" :هل قول التابعي - 25
)01:00:55.(  

هل تصحيح بعض األئمة لبعض األحاديث التصحيح اجململ يرفع من حال الراوي  - 26
  ).01:01:38( يوثقه أحد؟ الذي مل
 ؟ما الراجح فيما تفيده ،ها قرينهأخبار اآلحاد اليت خارج الصحيحني ومل حتف - 27

)01:03:07.(  
ا أما ميكن أن يكون هذا شاهدً  ،بالوقف "من السنة كذا" :ذا حكمنا لقول التابعيإ - 28

ايب مل يعرف له للمسند الضعيف الذي ذكر الشافعي أن يشهد له مرسل صحيح أو قول صح
  ).01:05:25( خمالف؟
وصنيعكم  ،وقد ذكره احلافظ يف املدلسني ،إذا كانت رواية ابن هليعه من طريق العبادلة - 29

  ).01:10:03( نيع احلافظ غري مقبول؟حتجاج مبا عنعنه عن شيخه فهل صاإل
  ).01:11:20( ريف جامع للحسن لغريه؟هل عندكم تع - 30
  ).01:11:36( حتاد املخرج؟االنكارة هل يشرتط يف  - 31
 ل احلارث األعور كذلك؟؟ وهر اجلحفي أنه مرتوك ال يستشهد بههل الراجح يف جاب - 32

)01:20:02.(  
ري ؟ إذا قالوا تغواهد واالحتجاجمن قيل فيه صدوق تغري بآخره هل هو يف مراتب الش - 33

 ؟ ومرتبة صدوق خيطئ؟ستقامه أم ال فما حكم احلديثومل يعلم تلميذ هذا يف زمن اال
)01:20:52.(  

  ).01:22:46( املقدمي تدليس السكوت؟ما حكم تدليس عمر بن علي  - 34
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من الشهر  24هـ املوافق  1416اجمللس يف اليوم الثاين من رجب  مت تسجيل هذا
  م. 1995احلادي عشر من عام 

طلح واألثر لفضيلة الشيخ: حممد ناصر الدين األلباين، واآلن مع يف املصسلسلة الدرر 
  الشريط األول.

  املُقدِّم:
َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا وَ  ، َونـَُعوُذ بِاهللَِّ ِإنَّ احلَْْمَد هللَِّ َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُهُ 

 َشرِيَك َلُه، يـَْهِدِه اهللَُّ َفَال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اهللَُّ َوْحَدُه َال 
 َوَرُسولُُه، أَمَّا بـَْعُد: َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدهُ 

حديثية وغالبها أسئلة  ،معي عدد من األسئلة - مع شيخنا ومعكم- فإين يف بادىء حديثي 
 ،دعوية خيتلف الشباب فيها - اأيضً -حيتاج إليها الطالب وطلبة العلم هنالك، وهناك أسئلة 

ندي يف قضايا كثرية ويتحاكمون ع ،ألين أعيش معهم ؛اوهناك أسئلة أخرى تتصل بالقبائل نظرً 
   .ا أن أعرف حكم الشرع فيهااحتاج أيضً 

هل يشرتط يف الراوي املعروف بتدليس التسوية التصريح بالسماع يف مجيع طبقات السند  - 1
أم أنه يكتفى يف ذلك فيما بينه وبني شيخه وبني شيخه وشيخ شيخه، ومع ذكر من صرح بذلك 

  ).00:00:13(إن أمكن؟ 

ا أهم ما تكون عندي ؛ديثةاحل أبدء باألسئلة   :أل
هل  ،ف عنه أنه يدلس تدليس التسويةعرَ الراوي الذي يُ  :السؤال حول تدليس التسوية

أم أنه  ،ا بالسماع يف مجيع طبقات السند إىل الصحايبحً صرَّ السند مُ  يط يف حقه أن يرو شرتَ يُ 
 ا لو أحلتموين على أحدحبذويا ؟وبني شيخه وشيخ شيخه ،ني شيخهيف ذلك فيما بينه وب ىكتفيُ 

  بارك هللا فيكم. .من العلماء قد صرح بشيء من ذلكم
  الشيخ:

إمنا  ؛ليهحيلك إليه أو عألني ا من علمائنا املتقدميف حدود ما علمت ال أستحضر شيخً 
  :من كان تدليسه تدليس التسوية فهو موقفنا بالنسبة إليه موقفان أنَّ  -وهللا أعلم-الذي أراه 

ما هو معلوم عند -ومعىن ذلك  ،إذا كان تدليسه تدليس التسوية :به وجنزم به أحدمها نقطع 
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 ،ح شيخ شيخهصرِّ ا من هذا القبيل مل يُ فإذا وجدنا سندً  شيخه؛ ه يسقط شيخأنَّ  :-أكثر احلاضرين
د إذا مل يكن البد من اجتناب هذا اإلسنا ئذٍ حين ؛ح بالتحديثح هو عن شيخه أنه صرَّ صرِّ  يُ مل أو

   .هذا هو املوقف الذي البد منه .منت ذلك اإلسناد يِّ سناد آخر يقو هناك إ
نطبع يف نفسي من هذه اأن هذا الذي  :ر مبا قلتذكِّ وأُ  ؛يحتياطاموقف  :خراملوقف اآل

ن طبقاته ا يف كل طبقة معنً عنجيتنب اإلسناد إذا كان م؛ الدراسة من الطويلة البعيدة الرحلة
س يف ا من رواية ذاك املدلِّ كان احلديث مسندً إذا   إالَّ  - اللهمَّ  -تثناءذا االس- اللهمَّ  ؛ااحتياطً 

ذا ف ؛أحد الصحيحني  .األول االحتياط الذي ذكرته خبالف األمرفي هذه احلالة ال نتمسك 
  لعله واضح.

) يف كالمه على الوليد النكت على ابن الصالحهل صنيع احلافظ ابن حجر يف كتابه: ( - 2
  ).00:03:57(بن الوليد من التصريح بطبقتني كايف؟ بن مسلم وبقية 

  السائل:
 )فة األشرافحتراف على النكت الظِّ (بن حجر يف اقد وقفت على كالم احلافظ  ا!شيخن

وبقية بن الوليد واكتفى بالتصريح  ،الوليد بن مسلميف م تكلَّ  )،النكت على ابن الصالح(وكذلك 
وبني شيخه وشيخ شيخه  ،ا بذلك تدليسهنَّ بني شيخه فأمِ يف الطبقة األوىل بينه و  قال: ؛بطبقتني

  ؟صنيع احلافظ هذا فهل هو كاف مع أن بقية السند معنعن، ،هتلك تسويا بذنَّ أمِ و 
  الشيخ:
  .له يٌّ هذا رأ

  طيب، حفظكم هللا. السائل:
  نعم. الشيخ:

هل  ،إذا وقف باحث على حديث تكلم فيه أحد األئمة املتقدمني يف صحته أو ضعفه - 3
  ).00:04:25(يقف عنده أو حيكم مبا ظهر له حسب قواعد أهل احلديث؟ 

  السائل: 
حديث " :كأن يقول  ؛اف أحد األئمة املتقدمني حديثً ح أو ضعَّ إذا صحَّ  ل آخر:اسؤ 
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 هأو أن ظاهر  ،الباحث يف هذا الزمان للحديث هذا ىفرأ ؛دون أن يقول سند أو كذا "،منكر
م أو حيكم هو مبا فهل يقف على كالم املتقدِّ  ،أو له متابعات ،لةالصحة وليس ما يظهر له فيه ع

  ؟التضعيف األمر يف التصحيح ويفكد  أو بظاهر السن ،ظهر له من الطرق األخرى
 الشيخ:

قول هذا وال يقف هو على  ،ي هو الواجب على طالب العلم القو ال شك أن األمر الثاين
أن يذكر السند  يوه :هم إال يف حالة واحدةالل ؛نه حديث منكرإاحلافظ املتقدم من حديث 

يبدو لبعض املتأخرين املتتبعني  مثَّ  ؛أو ذلك احلديث ،أما جمرد أن ينكر ذلك املنت .ويذكر العلة
 ؛وخباصة إذا ما وجد له شواهد ومتابعات ؛اا أو على األقل حسنً فيجده صحيحً  ،لسند احلديث

وهو أن يكون طالب علم  :انفً آبالشرط الذي ذكرته و  ،يه واجتهادهأن يتمسك برأمن  حينئذ البدَّ 
   ي.قو 

حَدِثني ا من الطالبألنين أرى كثريً  ؛ر التنبيه على هذا الشرطكرِّ أُ 
ُ
 املتمسكني أو املتعلقني امل

ا عبارة تقابل تلك العبارة وكما رأيت للحافظ الذهيب أخريً  ،ذا العلم من قرب وملا يتمكنوا فيه
يريد أن ( :بعبارة لعلها ألطف من األوىل وإذا باحلافظ يأيت )،مرَ صْ تحَ بل أن يَ ب قتذبَّ ( :اليت تقول

   ).شريِّ يُ  امَّ ولَ  يطري
ا من املبتدئني يف هذا العلم ينكرون أحاديث صحيحة جملرد أن قال فالن أنا وجدت كثريً ف

ج ِر اليت ختُ  وهو قد يقف على الطرق ،أنه مرسل أو أنه منكر أو ما شابه ذلك :العامل بأن الصحيح
األحاديث  فلطرق أو بعضها على األقل إىل مصاوقد ترفعه هذه ا ،ااحلديث من أن يكون منكرً 

   .الصحيحة
 ،وأتوصل من وراء ذلك للتعرف على طالب علم عندكم ر لكم مثالً ها فرصة ألذكُ بلتوأنا أه

  اسطة الشيخ أبو مالك بو  ئينلقد جا )،عزيز : (أبوحفظت كنيته دون امسه وهو
لكن فيما يبدو  ؛اواحلقيقة أنه خط مجيل جدً  ،فيه رسالة باخلط ،اظرف خمتوم طبعً  –حفظه هللا- 

- ح خطأ يل ألصحِّ  ؛هذا الكتاب كنت أمتىن أن أجد فيه فائدة ،نه ليس خط املؤلف نفسهأيل 
ه كما هو أمر ؤ كلما جتلت أخطا  ،وكلما اإلنسان توسع يف البحث والعلم -وما أكثر أخطائي

مع األسف مل أجد وال  ؛أو غري ذلك ،فقه أو ،سواء كان علم حديث ؛عند املعتنني بالعلوم معلوم
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   .واحدة أصاب الصواب فيها
الذي جاء  "بسبحانك اللهمَّ " :تفتاحوصل به األمر إىل أن يضعف حديث دعاء االس ،املهم

 ،يف األردن ،األهواء هنا يف الشام يوهو ينقد على طريقة بعض ذو  ،عن مخسة من الصحابة
 .انتقلنا من دمشق إىل عمان لكن ؛فما خرجنا من الشام ،اوعلى كل حال حنن يف الشام أيضً 

ا فذكر هلذا احلديث مخسة أسانيد ينقدها فردً  ؛اأخطأ خطأ فاحشً  وإمنا ؛الشاهد ما وجدته أصاب
   .اردً ف

األسف  ومع- هل املسيطر على بعض الشباب اجلعلى د االستشهاو  عجبالا موضع نه مثَّ 
م علِّ ويرفع صوته يُ  !اللهمَّ أنه كان يستفتح بسبحانك (إنه ذكر حديث عمر بن اخلطاب  - الشديد
مع أنه لو مل يكن يف هذا امليدان أو هذا  ،ف احلديثفضعَّ  ؛ا هلذانه كان مستحضرً أمع  )الناس

لوم أن مكان مع ويف ،وهو يعلنه على رؤوس األشهاد ،حديث عمر بن اخلطاب هذا البحث إالَّ 
)) !سبحانك اللهمَّ (( :نةالناس من خلفه أن هذا من السُّ م علِّ فهو يرفع صوته ليُ  ؛السنة فيه اإلسرار

   .هيل آخر إ
ومل تعبأ بقاعدة تقوية احلديث بكثرة الطرق مع  ،ها أنت ضعفت املفردات !عجبت لهف

فما بالك مل  ؛ها أنت ضعفت هذه املفردات ،وهو أال يشتد ضعفها ؛الشرط املعروف لديكم
ذا يتقو  وقد صححه  ،غري صحيح مسلم الشاهد الذي هو يف صحيح مسلم ويف ضعفها 

   ؟!اإلمام الدارقطين
وال يلجأ إىل  )،كذا  :قال أبو حامت( :ويقول ،حامت البن أيب )العلل(الشاهد إنه يعتمد على 
كان بعض إذا   :حيث كان السؤال ؛تدنن بسؤالك حوله -اآلن-البحث العلمي الذي أنت 

أو  ،اا قويً ووجد الباحث اليوم له إسنادً  ،املتقدمني من احلفاظ قال يف حديث ما إنه حديث منكر
  ؟فما هو موقفه ،له شواهد ومتابعاتوجد 

لك احلافظ أدىل حبجته يف إنكاره لذ إذا كان هذا إالَّ  ؛أن يتبع ما وصل إليه علمه :موقفه
  ."حديث لكل حادثٍ " :قالوهناك يُ  ،احلديث

  بارك هللا فيك. السائل:
  وفيك بارك. الشيخ:
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إذا انفرد الثقة املعروف بالرواية عن الثقات بالرواية عن راٍو، فما حكمه من حيث جهالة  - 4
  ).00:11:27(احلال أو العني أو االستشهاد أو غري ذلك؟ 

  السائل:
أو وصف بأن  ، املشايخء يفاقباالنت فَ صِ ممن وُ  أحدٌ  راوٍ  ند بالراوية عفرَّ انإذا  آخر: سؤالٌ 

الذي تلميذه  فماذا حيكم على هذا الشيخ ،غريمهاو  ة،وأىب زرع ،كحريز بن عثمان  ؛قاتثمشاخيه 
 ،أو استشهاد ،قيتوثأو حال  أو ،عنيكم عليه من حيث اجلهالة حيماذا  ؟اءقواحد وصف باالنت

  ؟أو غري ذلك
   هذا؟ حريز :مثل ؛هذا الراوي الذي روى عنه يعين الشيخ:
زرعة أو شعبة أو حيىي بن سعيد  أو مشايخ أيب ،مثالً  مشايخ حريز بن عثمانايه!  السائل:

  .اء يف مشاخيهقباالنت فن وصمم ،القطان
ح كما قيل يف حريز هذا إن رَّ لكنه إذا ص ؛اي ما أفهم منه توثيقً ققضية ينتنعم،  الشيخ:

فحينئذ الذي وصل إليه  ؛لغري مفصلفإذا مل جند ما خيالف هذا التوثيق اجململ وا ،قاتثشيوخه 
  .إذا مل يكن له خمالف ،أن نعتد به ييأر 

  خمالف يف احلديث نفسه؟ السائل:
 يقيل عنه إنه ال يرو الذي  ،ا على الراوي عنهاعتمادً  قَ ثِّ الذي وُ  ، يف الرَّاوياوييف الرَّ  الشيخ:
  .إال عن ثقات
  ؟األئمة نمن إمام مجتريح إذا مل يوجد  يعين السائل:
  .نعم الشيخ:

إذا كان تابعي ممن يرسل عن بعض الصحابة وكان غري مدلس ومل يذكروا عن مساعه من  - 5
  ).00:12:59(الصحابة شيئاً ال بنفي وال إثبات والرواية عنه بالعنعنة فما احلكم؟ 

وذكروا إرساله عن بعض الصحابة دون حصر على  ،إذا كان التابعي ممن يرسل السائل:
 أنه مل يسمع منه، ما قالوا مسع أو ما مسع،أو  من صحايب بعينه، ومل يذكروا أنه مسع ،سبيل املثال

  ؟فما احلكم ،والتابعي غري مدلس ،عنةعنروايته عنه بالو 
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  ي اجلمهور أكما هو ر   ل،ى الوصحيمل عل الشيخ:
  ؟على اعتبار على أنه غري مدلس السائل:
   ،ومعاصر ،نه غري مدلسأعلى اعتبار على  الشيخ:
  ؟واللقاء ممكن السائل:
  ايه! نعم.  الشيخ:

  ).00:13:35(ما هو الراجح يف مسألة الشذوذ وزيادة الثقة؟  - 6
كثر فيها الكالم   ،ذوذ وزيادة الثقةشيف مسألة ال -حفظك هللا - يا شيخنا!- طيب  السائل:
ا وبني بينه اجلمع ال إذا تعذرإشذوذ بال ول ال حيكم على الزيادةوهناك من يق ،من طلبة العلم

جمرد أن يزيد الراوي  :وهناك من يقول ،والعموم واخلصوص ،على سبيل املطلق واملقيد ،األصل
ا من هو أكثر منه أو من هو أحفظ منه ا خمالفة ومنافاة يرتتب عليها  ،زيادة ما أتى  هذه يف ذا

  ؟فما هو الراجح يف هذه املسألة ،وذاحلكم بالشذ
عليه أن زيادة الثقة  ير جن حنن والذي ،اجح عن أئمة العلم هذار فهمناه أن الالذي  الشيخ:

ذا القيد الثقة زيادةف ؛ا أو كثرةً فظً منه ح إذا كان ليس هناك من هو أرجح ،مقبولة  ،مقبولة 
   .كما هو مذهب بعض األصوليني  ،وليست على اإلطالق
حبيث أنه ال يلزم منه  ؛انً فهذا إذا تيسر اجلمع وكان ممك ،نه ينبغي اجلمعمن أوما أشرت إليه 

   .س منهبأسار إىل هذا اجلمع وال ذاك يُ فحين ؛الغمز يف حفظ املخالفني لذاك الثقة
 حديث يف سنن أيب :-انفً آ- املشار إليه ك لمن ذ دَ قِ مما أنتُ  ولعله من املفيد أن أذكر مثاالً 

فقد تكلموا فيه من حيث  ،نه من رواه البخاريأومع  )،ح بن سليمانليْ فُ ( :ه من روايةوغري  ،داود
ملا كان يف جملس فيه حنو عشرة من  ،يد الساعديْ محُ  يبهذا من مجلة الذين رووا حديث أ ،حفظه

أال أصلى لكم صالة رسول هللا صلى هللا عليه ( :وقال هلم عليه الصالة والسالمأصحاب الرسول 
فبدء يصف ويسوق صفة  ؛)فاعرض :قالوا هلم: بلى؛ قال .لست بأعلمنا بصالته ا:قالو  ؟وسلم

وهنا - جاء احلديث بروايتني ف ؛فلما ذكر أنه ركع عليه السالم ،الرسول صلى هللا عليه وسلم
 يوه ؛وإمنا يشك يف النصف الثاين منها ؛الرواية نصفها ال يشك الناقد يف صحتهاف :-الشاهد
اء عليه املوضع كأس حىت لو  ؛ه وسوى ظهرهين يديه على ركبتالرسول ملا ركع مكَّ  أنَّ ( :تقول
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ا.ينتقدها  ،حليْ ها بتفرد فُ علُّ هو ينكر هذه الزيادة ويُ  ).الستقر    بتفرد (فُلْيح) 
وضح بل ت ؛املزيد أن هذه الزيادة ال تنايف :-احلديثيةمن الناحية الفقهية قبل - لكن أنا أقول 
 ؛يف املعىن على املزيد عليهتزيد أن هذه الزيادة ال  ،اربً ا عَ مسً اانوا كولو   ،عاجماملعىن ملثل بعض األ

حىت لو وضع الكأس من ( :بالش يقول ،))ى ظهرهعليه السالم يف ركبته وسوَّ  ن يديهمكَّ (( :فقوله
   ).ماء الستقر

  ُصبَّ املاء. السائل:
: (لو ُصبَّ املاء بدون كأس) وفيه بالكأس -بارك هللا فيك-ال، هو فيه روايتني  الشيخ:

  .-يعين-ب إىل املعىن؛ ألن املاء عنده قوة سيالن أيًضا، وهذا يعين أقر 
ا ال تنايف ؛حليْ ال تنكر على فُ  فمثل هذه الزيادة    ، واضح هذا الكالم؟املزيد أل

  .)(هصر ظهره بلفظ: (هصر)يف صحيح البخاري  لكن األعجب من هذا أن احلديث جاء
بيقولوا عندنا بالشام: "كل  مثل ما إذن ؛سواه :أي ؛اهلاء والصاد والراءب) ومعىن (هصر ظهره

ذا اللفظ؛ ذا اللفظ أو  فمال  ،فاملعىن متفق عليه وصحيح الدروب على الطاحون"! سواء كان 
   !النقد؟ بال هذا

   :ء لسببني اثننييأنا أقول هذا النقد ناش
ال  :- بتجربيت هذه الطويلة- وهذا أن أقول  ،: اجلهل بعلم احلديث وأصوله وقواعدهأوالً 
ا يف علم ا فقيهً أن يكون أيضً  بل ينبغي ؛ا يف علم احلديثقويًّ طالب العلم أن يكون  يضاً يكفى أ
 !ال )!وحنن األطباء ،أنتم الصيادلة(: ما يكون كما ينقل عن بعضهم إنه قال يعين نفسه؛ احلديث

   .يكون الصيديل هو الطبيب نفسهجيب أن 
   .باءوالفقهاء هم األط ،الصيديل هنا هم أهل احلديث يعين
ساعده يألن الفقه هذا  ؛انه جيب على املشتغل بعلم احلديث أن يكون فقيهً أاحلقيقة  ،ال

   ؟املزيد ؟ أم هي ال تنايفاملزيد يف؟ هل هي زيادة تناتفاهم أن هذه الزيادة من أي قبيلعلى أن ي
 ثقة مقبولة إذا مل يكنالزيادة  :-عيد ما قلته يف مطلع جوايب هذاوأ- نا أقول ألذلك 

وهذا  ،يداملز  أو إذا كانت الزيادة ال تنايف ،اأكثر منه عددً  ،حفظ منهأخمالف له أوثق منه أو 
  .هو املثال الذي بني يديك
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  حىت استوضح النقطة هذه. السائل:
   تفضل. الشيخ:
نت ذا كاإ :مبعىن ؛املزيد ملقصود إذا كانت الزيادة ال تنايف: ااستوضح هذه النقطة السائل:
أو إذا كانت الزيادة ممكن اجلمع بينها  ،له دون زيادة يف املعىن ةللمزيد أو مفسر  ةحالزيادة موض
 فهذه الزيادة ال تنايف )؛من املسلمني( :زاد مالك رواية يف حديث زكاة الفطر كما مثالً   ؛وبني املزيد

ل العلم فهل مثل هذه الزيادة مع أن هناك من أه ،لكن تقيد ؛منافاة يعىن يرتتب عليها إزالة أصل
من ( :ذه الزيادة يف حديثمثل ههل لكن  ؛فع عنه يف هذه الزيادةامن أتى مبتابعات ملالك ود

  )؟املسلمني
  .يعود األمر إىل أال تكون يف الزيادة زيادة معىن -ارك هللا فيكب- هو  الشيخ:
  التفسري والتوضيح فقط؟  السائل:
  .عمايه! ن الشيخ:

بدعائهم  ئكم؛ضعفاب وترزقون إمنا تنصرون ؛واتكمعبد أحىي أنا :وأنا أقول مبثل هذه املناسبة
  .ذا فأنا أحىي ؛وإخالصهم

  ).00:21:09(هل جيوز الدعاء بإطالة العمر؟  - 7

ذا التعبري )أطال هللا عمرك( :هذه الدعوة السائل:    ؟هي صحيحة 
  ايش فيها؟ الشيخ:

  العمر؟ أحد احلضور: الدعوة بـ: (أطال هللا عمرك) الدعوة بزيادة
  آه! يعين، هل جيوز الدعوة بإطالة العمر؟ الشيخ:
  )؟بارك هللا يف عمرك( :يقول مأ السائل:
  كالمها جيوز.  الشيخ:

ما اجلواب على من يقول أن املتأخرين خالفوا املتقدمني يف احلكم على العجلي يف  - 8
  ).00:21:47(التساهل يف التوثيق؟ 

 :فيقول ؛يف التوثيق عند املتقدمني يتساهل العجل ينفهناك من يهنا سؤال يقول:  السائل:
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يعتمد توثيقه كتوثيق  يوالعجل ،إال املتأخرون ؛متساهل يأحد من املتقدمني صرح بأن العجل ما(
  فما اجلواب على ذلك؟ )غريه

رون املقصود يف السؤال باملتقدمني؟ ألن احلفاظ املتأخرين هم الذين يقدِّ  ن: مأوالً  الشيخ:
   ي؟!لوا توثيق العجلسهَّ ما من هم املقصودين يف كالمهم أن املتقدمني ف ،جرح املتقدمنيتوثيق و 

  !؟املتقدمني قال بأن توثيق ابن حبان فيه تساهل َمْن ِمنَ  :وكذلك يقال بالنسبة البن حبان
حنن  ).املتقدمني( ة:بلفظ هصودقد لنا السائل مبا هو مإال إذا حدَّ  ؛ألن السؤال ليس فيه دقة 

لكن الذين و  ؛وهؤالء من أئمة اجلرح والتعديل وال شك ،فهم املتقدمني أئمة اجلرح والتعديلن
فهمت إذن ما فأنا  ؛هم املتأخرون "،هذا متساهل"و "،ددهذا متش"و "،هذا معتدل" :يقولون

  !باملتقدمني ماذا يعين
من  مثالً  ؛مهو كالم من عند الشباب ومن طلبة العل ،املعاصرين لعله يكون يعين السائل:

عدوا كالم احلافظ يو  ه،الذين جاءوا بعد ،يوالبيهق ،كالدارقطين  ؛ن ورائهميومن املتأخر  املعاصرين
  ومن دونه أن هذا من املتأخرين.بن حجر ا

   ؟احلافظ الذهيب من املتقدمني عندهم ،نيابن حجر من املتأخر  ب، احلافظطي الشيخ:
   املقصود من هذا السؤال؟! مث ما هو !بط معينةصارت القضية قضية كيفية ليس هلا ضوا يعين

أن ابن حبان ببقول من يقول  أن املقصود هو أننا ال نعتد أننا ال نعتدأنا الذي أفهمه 
 ي متساهل، ملاذا؟ ألن هذا الكالم مل يقله متقدم، كم ترك املتقدمأو بأن العجل ،متساهل
   ؟!للمتأخر

ل بعض طالب العلم السؤا - هذا -فيك بارك هللا- كما أشرت - هذا ف ،وعلى كل حال
م فعلوا ذلك ملا خطر يف باهلم يف اعتقادهم مثل  ،سوا هذا العلم ممارسة علميةوالذين مل ميار  ولو أ
   .هذا السؤال

   .ا فيهعً لكنه ليس متوسِّ  ؛التساهل فهو كابن حبان من حيث يأنا ال أشك بأن العجل
بل  ؛انه متساهل جدً أ –أقطع وأجزم– وجلَّ  عزَّ - أما خبصوص ابن حبان فأنا بفضل هللا 

تآليفي أو لعلك وقفت يف بعض  .وهو ال يلتزمها ،جال من قواعدومتناقض فيما وضع لتوثيقه للرِّ 
قفت على ) لعلك و خمتصر تيسري االنتفاع( :ا يل بعنوانيف اآلونة األخرية أنين أذكر كتابً  يثار آ
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   ؟هذا
  .الكتاب ما وقفت عليه السائل:
   .حال عليه أحدأمنا إ ؛الكتاب ما صدرال،  :الشيخ

   نعم. السائل:
املقصود أنين رتبت ثقات ابن  ).تيسري االنتفاع بكتاب توثيق ابن حبان(هذا هو  الشيخ:

كتاب الثقات)   (فهارس :البد رأيتم كتاب بعنوان ،حبان على النحو الذي رتبه أحد املعاصرين
   رأيتم هذا الكتاب؟ مطبوع هو.

  مسعت به أيًضا؛ لكن ما وقفت عليه.  السائل:
ا أنه رتب وأفاد أيضً  ،اهذا رتب أمساء الرواة على احلروف اهلجائية طبعً املهم  الشيخ:

   .مث الرجال ؛مث اآلثار ؛األحاديث :القسم األول من الكتاب ؛األحاديث واآلثار
 - اطبعً -حابة ت الصَّ فعنيت عناية خاصة برتتيب الثقا - انفً آ-ليه إيف كتايب املشار  أنا أما

ع كلهم ورتبتهم على احلروف يدجمت اجلم ،مث رتبت التابعني وأتباعهم وأتباع أتباعهم ؛حدهملو 
   .اهلجائية

ن ألذلك  ؛لمراجعةل يَّ هو التيسري عل :- طر يف البال سواهوالذي مل خي- كان القصد األول 
ذا ال- ثقات ابن حبان   :طبقاتالأنه رتبه على  - علمكما يعلم بعض احلاضرين من املشتغلني 

فلكي يستطيع طالب العلم أن يرجع إىل ثقات  ؛وأتباعهم ،وتابع تابعني ،وتابعني ،طبقة صحايب
يف أي طبقة، وهذا ما ال يذكره الذين ينقلون من  ينبغي أن يعرف ؛ابن حبان حينما يلزمه األمر

  ؛مث من جاء من بعده ؛)لكمالذيب ا(يف  كمثل احلافظ املزي مثالً   احلفاظ املتأخرين عنه؛
ذكره ابن " :وإمنا يقولون ؛ال يذكرون الطبقة ).ذيب التهذيب( :يف كمثل احلافظ العسقالين

   ".وثقه ابن حبان" أو "حبان يف الثقات
ليس من  وهذا ،أن تعرف الطبقة ، ينبغيفلكي تعود أنت وترى التوثيق هناك من منبعه

تارة يف  أنه قد يرتجم الرجل الواحد -اتكرارً مرارًا و تها منه ملس ةوهذه ظاهر -وخباصة  ؛السهولة
إما أن  يعين ؛تارة يف تبع تبع التابعني ،نييف تابع التابع يأو يرتجم الروا ،تباعهماتارة يف  ،التابعني

م ويوه ،اوقد يهم أحيانً  !والرجل واحد ،أو يف الثالثة والرابعة مرتني ،يورده يف الطبقة الثانية والثالثة
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وما ذلك إال  ،بأن هذا الرجل الذي أورده يف هذه الطبقة هو غري الذي أورده يف الطبقة األخرى
   الذين رروا عن األول عن الثاين، إىل آخره. ختالف الرواةال

 ؛اطالقً إ - أي ال ميكن دفعه-لتساهل الذي ال ميكن رده الشاهد الذي تبني يل باملمارسة ا
   .ذلك ألنه يصرح وهذا منقول

ه، وال عرفأال " يف بعض املنقوالت بأنه يقول عن الرجل الذي يورده يف الثقات: رأيتم البدو 
   ؟!كيف صار ثقة  ".أباه أعرف

عنه  يالروا وفالن "،روى عنه فالن" :ته أنا إنه يقوليلكن الذي رأ ؛- يعين- ا قدميً  دَ قِ نتُ هذا ا
ذكره يف  يهذا الروا وثَّق عندهمُ الْ ، الرَّاوي ق عندهالراوي عن املوثَّ  !هو ذكره يف الوضاعني

ورمبا يعطيه  ،أن هذا ثقة روى عن رجل جمهول عندنا ابمن ب ،ما عليش يكون ثقة !الوضاعني
له من مثل  ،عنه هو عند املؤلف مذكور يف الوضاعني يرواالما و أ .من القوة عند بعضهم شيء

   .اجدً  والكثري هذا شيء الكثري
وإذا به  ؛الكتابالتعليق على هذا ه إال بسبب االشتغال اآلن بعرفأ يل شيء ما كنت نيمث تب

  !هذه ما كنت أعرفها ،عرفوإمنا ليُ  ؛لتوثيقه هال يذكر  "عرفهأال " :ويقول ؛يحينما يذكر الرواهو 
   ؟وإن أدخله يف الثقات السائل:
  ايوة! ايوة! الشيخ:

ابن حبان وال يعتدون رسوا د . فالذين مابان ملموس ملس اليداملقصود أن تساهل ابن ح
من هو املتقدم الذي  ،طيب ".هذا رأيهم ،متأخرون ؤالءه" :يقولوا ؛بأقوال الذين درسوا ابن حبان

  يف التوثيق؟بان بأنه متساهل نه وصف ابن حأقال ويُ  ،ق بهوثَ ميكن أن يُ 
رفون وال يع ،مثل هذه التساهالت تصدر من ناس ال يعرفون قدر العلم أوالً  هذا احلقيقة يعين

   .اقدر العلماء ثانيً 
م  -ما البد أنكم الحظتم معناك-ولذلك كثري من شباب اليوم   ،وا هذا العلملستسهابأ

ش ريِّ ومل يُ  يريدون أن يطري" :-عن الذهيب - انفً آ- كما ذكرنا -  موه ،يؤلفون وينتقدون وأخذوا
  ".بعد

مث بني الشيخ ما هي خالصة الكالم يف تساهل العجلي؟ وهل هو كابن حبان؟  - 9
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  ).00:24:41(إستدراكاته عليه يف "تيسري االنتفاع". 

  خالصة القول يف العجلي؟ السائل:
  أنه متساهل؛ ولكن ليس بالكثرة اليت يستاهل فيها ابن حبان. الشيخ:

إذا انفرد العجلي بالتوثيق وليس عن هذا الراوي إال تلميذ واحد فما حكم توثيقه؟  - 10
)00:32:30.(  

ا إال تلميذً  يوليس عن هذا الروا، فإذا انفرد بالتوثيق ،بالرواية عن رجل نفردافإذا  السائل:
  ه؟واحد فما حكم روايت

أنين أتتبع الرواة  ،لكن أنا من عناييت يف هذا الرتتيب لثقات ابن حبان؛ كابن حبان الشيخ:
ا أنا مقتنع ما هذا على حسب مف .عن هذا الرجل الذي ذكره ابن حبان يف الثقات برواية واحد

   ا.ا إال واحدً مع أنه مل يذكر عنه راويً  ،يكفينا أن نعتد بتوثيق ابن حبان
 ،ق عند ابن حبانوثَّ مُ هذه تقوية توثيق ابن حبان أتتبع ما وسعين البحث واجلهد لعل هذا الْ 

وهذا يف  ،اويوجد من هذا الشيء الكثري والكثري جدً  ،روى عن أناس آخرون يف مصادر أخرى
بن حبان التأييد  هيبل وف ؛ا فقطهو ليس ترتيبً  ؛ أيهذا الرتتيب ، أوالفهرس اقع من فوائد هذاالو 

  .وهكذا .بن حبان يف كثري مما وثقال دق ونقيف كثري مما وثَّ 
، "لست أعرفه، وال أعرف أباه"إذا ذكر ابن حبان يف الثقات بعض املرتمجني؛ وقال:  - 11

  ).00:33:53(ان"؟ فهل يل أن أقول: "وثَّقة ابن حب

لست : "يذكر يف بعض الرتاجم - اأحيانً - ذكرمت أنه  ،حول كالم توثيق ابن حبان السائل:
   .ال ألنه يوثقه ،يذكره ملعرفة حالهذكرمت أنه  ،ويذكره يف الثقات "ال أعرف أباهو  ،أعرفه

  ".عرفذكره ليُ " :يكفينا الكلمة األوىل ألنه". ال" :نقول ، ماال الشيخ:
  ؟على من هذا حاله "انابن حبَّ  هقوثَّ " :هل يل أن أقول السائل:
ابن  هال نستطيع أن نقول فيما يقول فيه وثق ،بعد وقوفنا على هذه الرواية منه الشيخ:

  وإمنا نقول ذكره ابن حبان ليعرف  ؛حبان
  ت؟ ذكره يف الثقا السائل:
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  نعم. الشيخ:

سنده راٍو مرتوك أو كذاب؟  هل يرد أن يأيت يف ثنايا ختريج حديث صحيح ويف - 12
)00:34:40.(  

أنه الظاهر ا لرجل رأيت يف بعض املواضع ذكرمت حديثً  )رواء الغليلإ( :يف كتاب السائل:
فهل املرتوك والكذاب إذا  ؛اوذكرمتوه شاهدً  "صحة حديثه وقد علمنا" :كذاب قلت وأمرتوك 

ذكر املرتوك والكذاب يف نأن  هل من املمكن ،تأكدنا من صحة حديثه بروايته يف أماكن أخرى
  ا؟يف سياق احلديث وكذ ،حقيق أيضاالت

  ؟ماذا تعىن هل ميكن؟ تعىن تقرير حديثه يعىن الشيخ:
  "؟وإن كان كذاب إال أن حديثه صحيح: "ويقال ،ج حديثهرَّ خيُ  ،نعم السائل:
)) وبٌ ذُ كَ   وَ هُ وَ  كَ قَ دَ صَ (( :إذا كان الرسول يقول يف احلديث الصحيح !؟وما املانع الشيخ:

  .ذلك الشيطان الكذوب خري منفهو مهما كان شأنه فهو 

ذكرمت يف اإلرواء أن التابعي الذي مل يوثَّق إذا روى أمرًا شاهده فإنه حيتج به كيف ذلك؟  - 13
)00:35:25.(  

قه وهذا التابعي ما وثَّ  ،ا شاهدهكذلك التابعي إذا روى أمرً  - حفظكم هللا-طيب  السائل:
ق إذا وثَّ ذكرمت يف اإلرواء أن التابعي الذي مل يُ  .- الذي نتكلم عنه-  إال ابن حبان قهأو ما وثَّ  حدأ
ا كالم اإلمام أمحد الذي قال مثالً  .فإنه حيتج به ؛ا شاهدهوى أمرً رَ  ضعيف إذا روى ال شبيه 

 سؤايل يف كالم اإلمام ،مام أمحدأردت أن أدخل بكالمكم إىل كالم اإل فأنا سؤايل يعين ،قصة
أو كان  هاهذا إذا كان شاهد "يكون حفظها - يعين-إذا روى قصة الضعيف فإنه " :محد يقولأ

  .زالً اوإن كان ن هلا اراويً 
هل هذا  ،ا شاهده بنفسهعن التابعي إذا روى شيئً  ،يهمين ما نقلته عين :أوالً  :شيخال
  ؟أم ال ككور هنابعض املتساهلني مذ  و منولهل هو موثق  ؟ما صفته من حيث الرواية ،التابعي

  .مل يوثقه معترب .من املتساهلني السائل:
ا شيئً  روى اإذا كان تابعيًّ  :- صدري يف علمي ويف-أقول  اأنف اإذا كان تابعيًّ  ،جيد الشيخ:
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ذا ،لكن يوجد من روى عنه أكثر من واحد ؛ا بالتوثيقومل يكن مشهورً  ،شاهده  ،وأنا أستأنس 
   .احلسن احلديث ةوأستدل بروايته يف مرتب

ا يف العهد أن الكذب مل يكن منتشرً  :هلذا يف بعض تعليقايت وكتابايت ولعلي ذكرت تعليالً 
ا هذا اجلانب من سوء احلفظ برواية نَ فإذا أمِ  .فإمنا خيشى من هؤالء التابعني سوء احلفظ ؛األول

االطمئنان  ييف نفس -أنا- يهذه جمموعة تلق ،وبتوثيق ولو واحد من املتساهلني ،أكثر من واحد
   ه.لروايت

  ؟أم ال ها شاهدسواء روى أمرً  السائل:
  .هو كذلك الشيخ:

ِإَذا َمِرَض الَعْبُد َأْو ((نقل احلافظ يف (هدي الساري) عند شرحه حلديث أيب موسى:  - 14
قول اإلمام أمحد إذا كان يف احلديث قصة دل على أن راويه حفظه، فهل إذا روى  )).... َساَفر

  ).00:37:50(يكون حفظها؟  الضعيف قصة

  .مام أمحدنرجع لبقية كالم اإل السائل:
سول قصة ليس هلا عالقة حبديث الر  يعين ؛مام أمحد يف كالمه بالقصةاإل ماذا يعين الشيخ:

  ؟عليه الصالة والسالم أم ماذا
سياق  -يعين-  يوما أدر  ،يف كالمه على العلل )الساري يهد(نقله احلافظ يف  السائل:

  ؟هل فيما أسألتم أم يف شيء آخر ،اآلن الكالم
  .أنا أذكرأحد احلضور: 
  .تفضل :املتحدثالشيخ خماطًبا 

  ؟يتكلم عن قصة عايشها بنفسه من هوهو  املتحدث:
    من هو؟ الشيخ:

عن شيء عايشه بنفسه ليس  ،بن حجرامحد الذي نقله احلافظ أمام كالم اإل املتحدث:
  .ينقله وأا خيرب به شيئً 

   .هو حيدث عن شيء له عالقة به يذلك الروا ينيع الشيخ:
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حىت  ؛كذا ليس رواية فالن قال كذا  ،اجاء فالنً  ،ا: رأيت فالنً أو عايشه بنفسه املتحدث:
  .يصري مظنة اخلطأ تكثر عنده هذا هو

  !إذن ليس يف احلديث يا أستاذ الشيخ:
- حفظه  هأن رواي على إذا كان يف احلديث قصة دلَّ " :وقد قال أمحد بن حنبل املتحدث:

   ".-  أعلموهللا
  يف احلديث؟  الشيخ:

  يف احلديث قصة. املتحدث:
  طيب، كمِّل العبارة: (إذا كان) الشيخ:

السياق قصة تدل على  ويفاحلافظ يتكلم عن حديث مث يقول: "–يقول احلافظ  املتحدث:
 ؛كبشة وأبو بردة يف سفر  صطحب يزيد بن أيبافإن فيه  –ه هوشيء حصل مع- ام حفظه العوَّ  أن

فذكر -موسى مرارا يقول  ابأفطر فإين مسعت أ :فقال له أبو بردة ؛فكان يزيد يصوم يف السفر
- قال  ".))ايمً قِ ا مُ يحً حِ صَ  لُ مَ عْ يَـ  انَ ا كَ مَ لَ ثْـ مِ  هُ لَ  هللاُ  بَ تَ ر كَ افَ سَ  وْ أَ  دُ بْ العَ  ضَ رِ ا مَ ذَ إِ (( :-احلديث

دل على أن إذا كان يف احلديث قصة : "أمحد بن حنبلوقد قال " :- بعد ما ذكر هذا احلديث
  ."-وهللا أعلم- حفظه  هاوير 

 ،ام نازل عن التابعيالعوَّ  ه؛أنزل من رواي ،ف نازليضعالضعيف أو الن هو آلا هراوي السائل:
محد يف هذا مام أونقل كالم اإل ،فهذا ضعيف ليس هو الذي شاهد القصة :وهذا السؤال

  .ا هلاا للقصة وإمنا راويً ليس حاضرً  ،؟ ليس عنههل هذا معتمد ،املوضوع
  .ما عندي جواب الشيخ:

هل يستشهد بعطية العويف املعروف بالتدليس يف التفسري وغريه، وهل أخذ عن الكليب  - 15
  ).00:40:12(غري التفسري؟ 

تدليسه عن حممد بن السامي الكليب بن أىب سعيد يف  فَ رِ وقد عُ  ،عطية العويف السائل:
  ؟غريه إذا قال عن أىب سعيد ويف ،فهل يستشهد به يف التفسري ،سريالتف

  .رق سواء يف احلديث أو يف التفسريال ف ،ال الشيخ:
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  ؟هو أخذ عن الكليب غري التفسري السائل:
نه أامع سَّ فيفهم ال "؛عن أىب سعيد" :يقول ؛سدلِّ أنه كان يُ  يندر  ي،ندر  حنن ما الشيخ:

  .الكليب وهو يعين ي؛اخلدر 
  ؟يسعيد اخلدر  عن أيب - اأيضً - ا جند شيخنا أحيانً  سائل:ال

 يحينما رددت على الكوثر  ؛ا يف السلسلة الضعيفةقد أجبت عن هذا أيضً  ،ولو الشيخ:
بأن ما  يثر أجاب الكو ف )وحبق ممشاى هذا .. ،اللهم حبق السائلني عليك( :تصحيحه حلديث

 ؛الكليب املتهم بالكذب هو يعينف ؛ن أىب سعيدع :فيقول ؛سمن أنه كان يدلِّ  رمى به عطية العويفيُ 
   .نسبهف ي؛سعيد اخلدر  عن أيب قال لكنه هنا قد ؛يقول هو
 هذه النسبة قد قاهلا عطية العويف ليس عندنا علم بأن :بأن هذه النسبة أوالً  ه:أنا أجبتف
كن أن يفهم مي ،ة فقطينالذي كان يومهه بتدليسه بالك وإمنا نفس اإليهام ؛ليس عندنا علم ،نفسه

 ي؛أبا سعيد اخلدر  السامع يسمع أنه يعين ،عن أىب سعيد :ه حينما يقولنتنععالذي يقف على 
سواء   ،ا يف احلالتنيال يزال قائمً يس دلبالتيس بلالتف ي،اخلدر هو ا بأنه فيقول هو من عنده بيانً 

  .ابً منسو  اخلدري عيدأو عن أىب س ،سعيد غري منسوب كانت الرواية عن عطية عن أيب
ا ال يُ خ السائل: ا عن أيبالصتها أ    ؟يسعيد اخلدر  سعيد أو عن أيب ستشهد 
   .ال فرق الشيخ:

هل يستشهد بتدليس ابن جريج إذا عنعن عن غري عطاء؟ وقد ذكر الدارقطين أنه وحش  - 16
  ).00:42:40(التدليس. 

 يدلس إال عن فال ؛أنه واحش التدليس ذكر الدارقطين ،تدليس ابن جريجطيب،  السائل:
ما عطاء فيه أو  ،؟ دعك من عطاء اآلن عن غري عطاءهل يستشهد بتدليسه إذا عنعن ،روحجم

  .حبث
  .ال حيتج به ،أحسنت يف القيد الشيخ:
  ".حيتج به ال" :أنتم قلتم .االستشهاد أعين ؛االحتجاج أعين ما السائل:
  .ل عن االستشهادأسأنت تصح، هو كذلك.  الشيخ:
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  نعم. السائل:
 ،ابن جريج املعنعنةهذه تعود إىل احلديث الذي جاء حوله االستشهاد برواية  !وهللا الشيخ:
عطى هلا قاعدة أنه ال ميكن أن يُ  - كما فال خي- االستشهاد بالروايات الضعيفة أن  :أريد أن أقول

 وضوعية للحديث ذاته فقد حيتج وقد الاملدراسة الوإمنا هذا يعود إىل  ا؛مضبوطة جمسدة متامً 
يف نفس  نقدحسن وقد يا احلكم على احلديث باحلُ وهذا من املسائل الدقيقة اليت تشبه متامً  .حيتج

ألن األمر كما  ؛ا تضعيف هذا احلديثوقد ينقدح يف نفسه أحيانً  ،ا حتسني حديثالباحث أحيانً 
 يرأ طرب فيهاضدقائق األمور اليت ي أن احلديث احلسن احلقيقة من" :يقول احلافظ الذهيب حبق

الذي  - ال خيفى عليكم أن- ألنه  ؛ن حديثهسَّ ا الذي حيُ ومثله متامً  :وأنا أقول "،الباحث الواحد
ته حسن ه مرتبيفقد يرتجح عند الباحث أن هذا املختلف ف ؛حيسن حديثه هو املختلف فيه

  .يف يستشهد بهضع مرتبته أنه نأأو قد يرتجح عنده  ،احلديث
اد ببعض الطرق املعللة أو الضعيفة ال ميكن أن يوضع هلا االستشهأن  :كذلك أريد أن أقول

فإذا كان هناك سيء احلفظ  ،إال إذا كانت العلة علة التضعيف متعلقة فقط بسوء احلفظ ؛قاعدة
 ؛و االتصالق أوااللتقاء بينهما بعيد التحقوكان التواطؤ  ،الرواية هذه ا وآخر شاركه يفروى حديثً 
   قاعدة مضطردة.فظ وجنعلها د التقوية بسوء احلممكن تقيي

ية ا من رواأو ما شابه ذلك أو يكون مكثرً  ،تسوية ،وهناك تدليس ،أما أن يكون هناك عنعنة
  .ال يستشهد أو جا يستشهد بعنعنة ابن جريهنا طردً  ما أستطيع أن أقول ،املناكري

  . قاعدة مطردةفيها فليس هناك  السائل:
  نعم. الشيخ:
أسال هذا السؤال أنين وقفت على كالمكم يف حجاب املرأة الذي جعلين أن  السائل:

لكن اآلن  ؛فأنا فهمت من ذلك القاعدة العامة ج،بعدم االستشهاد بتدليس ابن جري املسلمة
  .، إمنا يعود مع (القرائن)فهمت أنه ليس فيه قاعدة مطردة احلمد هلل

  .قد خصم إال و ما من عا الشيخ:

حايب وتقدميه على القياس واالجتهاد إشتهاره أم يكتفى هل يشرتط يف حجية قول الص - 17
  ).00:46:40(بعدم وجود خمالف من الصحابة؟ 
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بشرط أن يشتهر هذا أنه علمت أنكم ذكرمت  ،إذا مل يوجد له خمالف قول الصحايب السائل:
ا ومل نعلم أحدً  أو لو أن الصحايب قال قوالً  ،من شرط االشتهار دهل الب ،القول عن الصحايب

هل يقدم هو على القياس ف ،وليس هناك من يرده ال من كتاب وال من سنة وال من إمجاع ،خالفه
  ؟واالجتهاد

الطبع أول ما يدخل يف هذا وب ،ال شك أن قول الصحايب إذا مل يكن له خمالف الشيخ:
 ؛فال شك أن قوله أبرك وأنفع وأصوب من قول من جاء من بعدهم ،ا للسنةنه ليس خمالفً أالقيد 

ذا الذي أقوله لكين-فأنا أقول  ا أن ت إليه أخريً نطمئناأنا الذي  :- ال أستطيع أن ألزم اآلخرين 
فإذا اختلف قول صحايب مع قول إمام  ،انفً آبالشرط املذكور  ،قول الصحايب أنا أحتج به لنفسي

   .من قول ذاك اإلمام فقول الصحايب أحب إيلَّ  ؛مة املسلمنيمن أئ
إذا كان مجاعة من أئمة املسلمني  :تى شيء من التفصيل البد منهأد أن يا البلكن هنا أيضً 

واحلقيقة  ،وقد منيل إىل املوقف اآلخر ،يضعضع موقفنا األولبهنا  ،خالفوا هذا الصحايب يف فتواه
ألن  ؛أال يتصوروا أنه ميكن أن يقطع يف كل مسألة برأي :أن أنصح به طالب العلم أريد الذي أنا

 أنه ن يقدم برأيه ولوأو  ،بدلوه لكن لكل إنسان أن يديل ؛اباب االجتهاد مفتوحً  البد أن يبقى
   .غريه رأي على هآثر 

فقول  ؛باختصار إذا اختلف قول صحايب مع قول تابعي أو قول إمام من أئمة املسلمني
أما إذا كثرت األقوال من أئمة معروفني بالفقه والعلم خمالفني  .الصحايب عندي هو املعتمد

  .يكون لنا موقف آخرقد فحني هذا  ؛حايبذا الصهل
هل ميكن االستشهاد مبراسيل بعض التابعني املوصوفة كالريح مع سند آخر ضعيف؟  - 18

  ).00:49:18(وهل يرجع يف ذلك للقرائن حول نكارة املنت وعدم اشتهاره؟ 

ا أضعف املراسيل السائل: م ،شيخنا بعض التابعني وصفت مراسيلهم بأ يروون عن   أو أ
ا مع مسند آخر ضعيف إذا كانوا  هل مراسيلهم ميكن ،أو هي كالريح ،كل أحد أن استشهد 

  هم وصفوا أن مراسيلهم من أضعف املراسيل؟
  .مسند واحد بني بني ذاإ الشيخ:
  ؟سند ضعيف مع من وصف بذلك بني بنيم السائل:
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  .نعم الشيخ:
  ؟نت أو عدمهاملوالرجوع يف ذلك للقرائن حول نكارة  السائل:
  .. البدبد من هذاال الشيخ:

هل ُيستشهد مبرسل عن تابعي ومرسل عن تابعي آخر من خالل كالم الشافعي؟  - 19
)00:49:52.(  

مراسيل من وصفوا  ا للكالم حول مرسل ومرسل إن مل يكونوا منهذا جيرنا أيضً  السائل:
هل  ،خرآر عن تابعي ومرسل آخ ،سل عن تابعيمر  ،مرسل عن قتادة يعين ؛ذا الوصف

  ؟اميستشهد 
 ،وهو أن يكونا خمتلفني يف السكن ؛مام الشافعينقول البد من مالحظة ما قاله اإل الشيخ:

إما إذا كانوا خمتلفني يف  .واحد اا شيخً همنه حيتمل أن يكون شيخأ ؛ حبيثليس من بلد واحدو 
 ،عيد التصورذا كان هذا بإ ،خرون شيخ كل مرسل هو عني املرسل اآلواحتمال أن يك ،السكن

ما ال يسكنان يف مكان واحد يقة؛يف هذه الصورة الض   .ميكن تقوية مرسل مبرسل ما دام أ
  .شافعي اختالف املخرجمام الذا يفسر كالم اإل السائل:
  نعم. الشيخ:

أما حيتمل أن التابعي املرسل الصحيح أخذ عن التابعي الضعيف إذا جاء حديثه مسنًدا  - 20
  ).00:51:13(طريق آخر؟ من 

خر آالصحيح إىل التابعي جاء من طريق لو أن هذا املرسل  - حفظكم هللا- طيب  السائل:
لكنه ضعيف أما حيتمل أن التابعي األول املرسل األول قد  ؛نفس املنت مسند من تابعي آخر

  ؟، حمتمل هذا أيًضاعي الضعيف هذا الذي هو يف املسندأخذه عن التاب
جراء دراسة حول بلدية هذا إمن ا هنا البد لكن أيضً  ؛شك ا بالتمل نظريً هذا حم الشيخ:

  .الضعيف
  
إذا كان التابعي غري مدلس، ولكنه معروف باإلرسال، وقد روى عن بعض الصحابة  - 21
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مرسل، وعن بعضهم متصل، يأيت ويقول: "عن رجل من الصحابة"، فما حكم مثل هذه الروية؟ 
)00:51:50.(  

إمنا عرفوا  ؛بالتدليس ونأن بعض التابعني ال يعرف يوه ؛ا وقفت عليهاة أيضً مسأل السائل:
وعن  عن بعض الصحابة مرسالً  ويوهو ير  "،الصحابة عن رجل من" :ويقول يتأباإلرسال وي

 وحنن "،عن رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :مث يأيت ويقول ؛بعضهم متصالً 
فما  ،رسل عنههل هو ممن مسع منه هذا التابعي أم ممن ي ،من الصحابةهذا الرجل املبهم  يما ندر 

  ؟حكم مثل هذه الرواية
   ؟ما الفرق بني هذا السؤال والسؤال السابق يف أول اجللسة الشيخ:
  الذي هو؟ السائل:
نه روى عن ألكن ما نعرف  ؛احنن نعرف أنه روى عن بعض الصحابة مساعً أنه  الشيخ:

يته حبكم ننا حنتج بروابأفكان جوابنا  ؛لكن ما نعرف أنه روى عنهم ؛سميهميبعض اآلخرين 
  ؟بني هذا السؤال وذاك - اآلن- فما الفرق  ،املعاصرة

  ى.كان الصحايب مسمً  احلالة األوىل  يف السائل:
  .ما يف فرق الشيخ:
  ويف هذه احلالة الصحايب مبهم؟ السائل:
  بلى. الشيخ:
  ما بينهما فرق؟ السائل:
مبعىن هذا الفرق يؤثر عند بعض املبتدعة الذين يطعنون يف بعض  ؛رق جوهريال ف الشيخ:

ى سمَّ و مل يُ الصحايب أ يَ فسواء مسُِّ  ؛ن الصحابة عدولأوأما أهل السنة الذين يقولون ب ،ةالصحاب
من هذه احليثية ال فرق بني السؤال ف ؛بالتدليس معروفًا عنه ثقة وليس يفهو حجة إذا كان الروا

لكن   ؛الصحايب ىيف السؤال األول مس ية اختلفت:سوى أن الشكل ؛سؤال األخري هذااألول وال
وهنا الصحايب الذي  .وهو معاصر له ،ألنه غري معروف بالتدليس ؛كان اجلواب بأن روايته حجة

مساه أو ما  ال علينا بعد ذلكف ؛ن الصحابةا وهو ثقة ويقول رجل مى هو ليس مدلسً مل يسمَّ 
  .احدةفالنتيجة و  ؛مساه
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إذا قال بعض التابعني: "حدثين رجل من األنصار"، هل يلزم من ذلك أن يكون  - 22
  ).00:54:17(صحايب؟ 

هل يلزم من  "،حدثين رجل من األنصار" :يقول -أحيانًا- ا بعض التابعني أيضً  السائل:
  ا؟ذلك أن يكون صحابيً 

: نذ كنت يف دمشق الشامكنت م  ،عندي مثال على هذاأنا و  إال أن يكون، ،ال يلزم الشيخ:
مام من أدرك منكم اإل" :والذي يقول ما معناه ،ناده ضعيفداود الذي إس صححت حديث أيب

 لكين ؛داود ضعيف ا فليعتد بالركعة" إسناد أيبوإذا أدركه راكعً  ،ا فليسجد وال يعتد بالركعةساجدً 
  والسبب: ؛داود صحيح أيب يف أو أكثر سنة ثالثنيمنذ  هأوردت
ز بن ومن طريق عبد العزي ) للبيهقيالسنن الكربى( ي:ا يف سنن البيهقدت له شاهدً وج نينأ
 :- هنا الشاهد-  قلت ؛من األنصار وذكر احلديث رجلٌ حدثين  :- هنا الشاهد- رفيع قال  أيب

 ألن عبد العزيز بن أيب ؛السند صحيحفحينئذ  ؛ايكون صحابيً أن هذا الرجل من األنصار إما 
   ا جمهوالً تابعيً  :أي ؛جمهوالً  ا فيكون رجالً وإما أن يكون تابعيًّ  ،الشيخنيرفيع ثقة ومن رجال 

 حمتج به الشيخني، عنه ثقة يألنه الروا ؛فهذا يستشهد به - رجعنا اآلن لبعض األسئلة املتقدمة- 
   ، هذه الفرضية الثانية.عن تابعي ومن األنصار يويرو 

ا يف مكتبة الظاهرية ويعترب أثريًّ  ،اا قدميً ا خمطوطً كتابً   ر يل أن أخطَّ دِّ قُ  مثَّ  ؛ومضت أيام هكذا
قدمي  خبطٍّ  )يهو هار مسائل إسحاق بن منصور املروزى لإلمام أمحد وإسحاق بن ( :شق هييف دم

 :رفيع قال ومن طريق عبد العزيز بن أيب يالذي رواه البيهقهذا احلديث  يوإذا هناك يرو  ،اجدً 
نا بأن إذن تأكد ". صلى هللا عليه وسلمول هللامسعت رس :قال ؛حدثين رجل من األنصار"

داود الذي هو  ا مبا كنت صححت به حديث أيبت يقينً دفازد ؛جحااالحتمال األول هو الر 
قولون ياحلديث ال يزالون حىت اليوم أهل كثري من إخواننا   - مع األسف الشديد- والذي  ،ضعيف

وهذا موضوع  ،ث لو مل يكن له أي شاهدمع أن هذا احلدي ،ا للركعةبأن مدرك الركوع ليس مدركً 
   .لكنه يضاف إىل ما سبق ؛خرآ

 :شهادة عمل السلف الصاحل لكفى له ؛داود لو مل يكن له مثل هذا الشاهد حديث أيب
كل هؤالء كانوا يقولون بأن مدرك الركوع مدرك   ،)ابن عمر ،زيد بن ثابت ،ن مسعوداب ،أبو بكر(
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ملا  ،ا فركعمام راكعً فأدرك اإل ،أنه دخل املسجد هو ورجلبنه ع حىت أن ابن مسعود صحَّ  ؛للركعة
يشهد  ما كنلو مل ي "قد أدركت الركعة" :وقال فجبذه ؛مام قام الرجل ليأيت بركعةسلم اإل

ا  ذه الشهادة فإ وهذا يشبه  ،قويةشهادة للحديث املرفوع إال عمل الصحابة هذا الكتفيت أنا 
ضعف املقصود: أنه  - ال يزال جمهوًال عندنا- ذاك اليماين اجملهول عن  - آنًفا- ما نقلناه ا متامً 

نه ذكر أن ابن عمر كان يعلم الناس وهو يف أمع  "،سبحانك اللهم" :حديث استفتاح الرسول
  ما يصح أن يكون جوابًا عما ذكرته.هذا  .- وأميا دعم- الضعيف  هذا دعم للحديث ،الصالة

  ).00:59:05(ول العني؟ مسألة االستشهاد باملنقطع وجمه - 23

  ؟الستشهاد باملنقطع ومبجهول العنيلة اأمس السائل:
  كذلك تارة تارة  الشيخ:
  القرائن؟  السائل:
  .نعم الشيخ:
  ؟هول العني وجمهول عنيجممنقطع أو من املمكن أن يكون طريق منقطع وآخر  السائل:
  .يف طبقة واحدةوا نعم ولكن ما يكون الشيخ:
  ن املخرج واحدا عن رجل واحد ؟ ال يكو كي  السائل:
  .نعم الشيخ:

  ).00:59:32(مسألة اجلمع املبهم فيمن دون التابعني؟  - 24

 "جرب جهالتهمنوهؤالء مجع ت" :حلافظ ابن حجر يقولوا ،مسألة اجلمع املبهم السائل:
ووقفت يف قصة  ،ا أن هذا الكالم يكون يف طبقة التابعنيلكن وقفت كثريً  ي؛وكذلك السخاو 

كان دون   إنفهل هذه القاعدة حىت و  ي،مع حمدثي بغداد يف مشايخ ابن عد إلمام البخاريا
من دون  ،من دون إبراهيم مثالً  ،وكالم إبراهيم يف ذلك ،إبراهيم عن ابن مسعود :كمثالً   ؛التابعي
ا ،التابعني   ؟هذه القاعدة معمول 

م أنا أطمئن بالنسبة للتابعني والقريبني  الشيخ: أما الذين  ،يته وذكرتهأهلذا الذي ر عهدهم 
م ليسوا يف الصدق ويف ؛افهنا يأيت موضوع االجتهاد أيضً  ؛جاءوا من بعدهم االعتناء  أل
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  .لمتأخرينل بالنسبةيتوقف فوا من قبل كالذين كان  ،باحلفظ
   ؟فيمن دون التابعني السائل:
  .نعم الشيخ:
  ؟دثي بغدادوكذلك هذا احلكم يشمل قصة البخاري مع حم السائل:
  .نعم الشيخ:
ا مجع كثري هالَ بِ قَ  مع أنه قد السائل:   .من الذين صنفوا املصطلح وذكروها واستشهدوا 
  .يهكذا رأي اأن الشيخ:

هل قول التابعي: "من السنة كذا" له حكم الرفع أو الوقف أو اإلرسال؟  - 25
)01:00:55.(  

  ؟أو حكم الرفع وإن كان مرسالً  ،قفهل حكم الو  "،من السنة كذا" :قول التابعي السائل:
  .خبالف قول الصحايب ،الوقف الشيخ:
يف  سالً ا آخر قال هلا حكم الرفع ويكون مر لو أن واحدً  ،هل بينهما فرق يف العمل السائل:

  ؟، بينهما فرق يف العملالباب الشواهد واملتابعات
  ! كيف ال؟!فرق فيها طبعً  الشيخ:
  ؟واملتابعاتد يف الشواهيف حالة اإلرسال يصلح  السائل:
  .نعم الشيخ:
  .، نعمحالة الوقف ويف السائل:

هل تصحيح بعض األئمة لبعض األحاديث التصحيح اجململ يرفع من حال الراوي  - 26
  ).01:01:38(الذي مل يوثقه أحد؟ 

  )؛وهذا حديث صحيح( :التصحيح اجململ ،تصحيح بعض األئمة لبعض األحاديث
ويكون أحد رواة هذا السند ليس معنا إال تصحيح ابن  ه،ا يف صحيحكإدخال ابن خزمية حديثً 

  ؟ال هذا الراوي الذي مل يوثقه أحدفهل تصحيح هذا يرفع من ح ،خزمية هلذا احلديث
ا فأيضً  ،يبة اليت ذكرناها بينه وبني العجللكن مع النس ؛هذا كتصحيح ابن حبان الشيخ:
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ألننا جنده خيالف تلميذه ابن حبان يف   ؛اس كثريً لكن لي ؛ابن خزمية عنده شيء من هذا التساهل
بينما ابن حبان يقول  ،بعدالة "ال أعرفه" :حيث ال حيتج حبديث من يقول فيه ؛كثري من الرواة

   .يف املسلم العدالة األصل يف الراوي أو
لكن إذا وقفنا على  ؛: أن تصحيح ابن خزمية أقوى من تصحيح ابن حبانأن أقول دأري

وليس له من الرواة   ،وفيه رجل مل يوثقه أحد سوى ابن خزمية أو تلميذه ابن حبان ،تصحيح له
  .فحينئذ يتوقف يف تصحيحهم ؛كثريون
أخبار اآلحاد اليت خارج الصحيحني ومل حتفها قرينه، ما الراجح فيما تفيده؟  - 27

)01:03:07.(  

هذه املسألة فمن قائل  وما يدور بني طلبة العلم يف ،لة أخبار اآلحادأمسشيخنا!  السائل:
 ،أن هذه تفيد العلم اليقيين نيقولو ف ،لصحيحني وال حتفها قرينة تدل علىأخبار اآلحاد خارج ا

  ؟فما الذي يرتجح لديكم يف هذا الباب ،وآخرون يقولون تفيد غلبة الظن
هذا ما ينبغي  ،الشك أن أحاديث اآلحاد بغض النظر عن القرائن تفيد غلبة الظن الشيخ:

فقد  ؛هذا حديث صحيح اإلسناد :ألننا حينما نقول ؛وهذا نعرفه بالتجربة ،يشك فيه إنسانأن 
من  واعتقد أن كل إنسان من أهل العلم سواء كانأوأنا  ،بأننا كنا خمطئني خصياً يتبني لنا ش
فإذا روى  ،من احتمال اخلطأ يعين ؛على اآلخرين يعليهم ما جير  يمن املتأخرين جير  املتقدمني أو

لكن من حكم بناء على رواية هذا الثقة على  ؛ا ما هذا الزمه أن احلديث صحيحقة ما حديثً ث
ذا اإلسناد  ،ئممكن أن خيطفشر ببأنه صحيح فهذا احلديث  سواء كان خطأه على احلكم 

   .أنه كان الواهم يف روايته للحديث تهبالصحة أو كان اخلطأ أن هذه الثقة الذي حنن متسكنا بثق
حينما من بعض األفاضل سواء كانوا من املتقدمني أو املتأخرين  - احلقيقة- نا أتعجب املهم أ

أما إذا  .اهذا خطأ واضح جدً  ،يفيد القطع - الصحيح من الثقة يعين- يطلقون أن حديث اآلحاد 
  .ويعطى لكل دراسة نتيجتها ،القرائنفحينئذ تدرس هذه  ؛ه القرائنبحفت 
"من السنة كذا" بالوقف، أما ميكن أن يكون هذا شاهًدا إذا حكمنا لقول التابعي:  - 28

للمسند الضعيف الذي ذكر الشافعي أن يشهد له مرسل صحيح أو قول صحايب مل يعرف له 
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  ).01:05:25(خمالف؟ 

إشكال أريد  ،وكذلك يف جواب سبق عليه ،يف سؤال سبق -يا شيخنا!-  بدا يل السائل:
وذكرمت  ،فرجحتم أن له حكم الوقف "؛من السنة كذا" :عيوهو يف مسألة قول التاب ؛اجلواب عليه
مام الشافعي ملا ذكر مع أن اإل ،اأن بينهما فرقً  ،له حكم الوقف وله احلكم املرسل أن بني قولكم

أو يشهد له ، أن يشهد له مرسل صحيح"قال يف احلديث هذا املسند الضعيف  ؛يف باب الشواهد
ا أن أما ميكن أيضً  ،ا بأن له حكم الوقفحكمنا أيضً  فإذا "،قول صحايب مل يعرف له خمالف

  ؟اا للمسند الضعيف الذي معنشاهدً هذا ن يكو 
  ؟ما عالقة املوقوف هذا الذي جاء بلفظ السنة بكالم الشافعي الشيخ:
أو  ،الشافعي قال إن احلديث املسند الضعيف إذا شهد له مرسل صحيح آخر السائل:

  صحايب  قولله شهد 
  .س قول صحايبهو لي الشيخ:
  .ل ذاك الذي جعلنا له حكم اإلرسالحنن جعلنا له حكم الوقف مث  السائل:
  .قول الوقف بالنسبة للتابعي إذا قال من السنة الشيخ:
   يعين موقوف عليه هو حكم الوقف يعينله  الشيخ:
  أي: التابعي؟ السائل:
   .واجعلنا نقول بالتعبري العلمي الصحيح له حكم املقطوع الشيخ:
  .أي له حكم قول الصحايب ؛فهمت أن له حكم الوقف اأننعم،  السائل:
   .ف على التابعيال وق ،ال الشيخ:
  .اآلن بان يل الفرق السائل:
 "كذا  ةمن السن" :ث فرقوا بني قول الصحايبأنت ملاذا علماء احلدي مث لعلك تذكر الشيخ:

ا على موقفً  :أعود ألقول ،وجعلوا هذا ،افجعلوا ذلك مرفوعً  "؛من السنة كذا" :وبني قول التابعي
 ،من السنة لتابعي حينما قالفالبحث يف هذا ا ؛ألن لسان احلال أنطق من لسان املقال ؛التابعي

ا  أنه يعين "من السنة كذا" :ذكروا أن الفرق بني قول الصحايب بينما  ،عهدهميف السنة اليت يعرفو
ولذلك أعطوه  ؛فهذا ال يكون يف حكم ذاك ؛أمرهم ةالسنة اليت سنها بعض وال التابعي قد يعين
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  .حكم املقطوع :أي ؛حكم للوقف
  ا.ا قد يكون تابعيً ال يشرتط أن يكون صحابيً  ،سنة الوايل يف زمن التابعيوحكم  السائل:
  ، هو هذا.هو هذا الشيخ:
خذ ذلك نه أنا بالسالم، وأظن أر هذا صاحبك دخل اجمللس ينسل انسالًال وما باد الشيخ:

من بعض الناس الذين يقولون أن السالم ال يُلقى يف الدرس، كما أنه ال يُبقى على املصلي، فلعله 
  هو ليس كذلك.

  تُعلِّمه إن شاء هللا وتعلمنا. السائل:
على كل حال أوًال: حنن قد نكون خمطئني وأنت املصيب؛ لكن إن كانت إصابتك  الشيخ:

إن كنت قد سلمت وحنن مل نسمع؛ فقد صحيحة فهي على النصف من الصحة؛ ذلك ألنه 
خالفت قول عمر بن اخلطاب الذي يقول: "إذا قلت فأِمسع، وإذا أطعمت فأشِبع، وإذا ضربت 

  فأوِجع".
  ا دخلنا من الباب.دمنسلمنا ع املُخاطب:

  أوه! الباب هناك ما فيه أحد يرد. الشيخ:
  ين.وهذا شاهد املُخاطب:

ن السالم ليس على اجلدران؛ وإمنا على السكان. بس ما يفيدك هذه الشهادة؛ أل الشيخ:
  أنت إذا دخلت اجمللس سلمت إن شاء هللا.

  إن شاء هللا، السالم عليكم. املُخاطب:
  نعم.عليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.  الشيخ:

إذا كانت رواية ابن هليعه من طريق العبادلة، وقد ذكره احلافظ يف املدلسني، وصنيعكم  - 29
  ).01:10:03(اج مبا عنعنه عن شيخه فهل صنيع احلافظ غري مقبول؟ اإلحتج

قد ذكره احلافظ يف طبقات  ةعوابن هلي ،عنه ةة ورواية العبادلعَ يمن ناحية ابن هلِ  السائل:
الكتب إذا كانت من  نظر إىل صنيعكم يفاو  ،املدلسني يف الطبقة اخلامسة ممن ضعف مع تدليسه

ا ةرواية العبادل   ؟يع احلافظ غري مقبولفهل صن ،كان بالعنعنة بينه وبني شيخه  وإن ،متشو
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  .الظاهر من صنيعه هوهو هذا  الشيخ:
  من صنيعه هو؟! السائل:
  ؛ يعين ما طبق هذا يفوليس من قولهنعم،  الشيخ:
  ما يتوقف يف عنعنته.  السائل:

  .آخرين لةالعلم زادوا على العبادبعض طلبة 
م ليسوا مست ؛عندهم لكن ليس من ؛وهذا صحيح الشيخ: ظ افَّ عن احلُ  وإمنا نقالً  ؛قصنيأل

فإن كانت هذه الزيادة من هؤالء الطلبة من هذا القبيل فعلى الرأس  ،كالذهيب وأمثاله  ؛ادقَّ النـُّ 
  فنحن اليوم ليس لنا إال العلم بطريق الوجادة. ؛أما من عند أنفسهم .والعني

  ).01:11:20(هل عندكم تعريف جامع للحسن لغريه؟  - 30

  تعريف جامع له؟ عندكمهل  ،تعريف احلسن لغريه وجماالته واسعة السائل:
   .ال الشيخ:
  ما عندكم تعريف جامع له؟! السائل:
  ال. الشيخ:
   .كما يقول احلافظ الذهيب وأنا على إياس من ذلك السائل:
  .نعم الشيخ:

  ).01:11:36(هل يشرتط يف النكارة إحتاد املخرج؟  - 31

يف أحد الطريقني رجل  ،حديث جاء من طريق صحابيني )اإلرواء( :رأيت يف كتاب السائل:
فهل  ة،عليه بالنكار  حكمتمف ،اا صحيحً خالف يف روايته حديثً  ،اا صحيحً ضعيف خالف حديثً 

  ؟ةا ميكن احلكم بالنكار املخرج أيضً حتاد املخرج أو وإن اختلف ا ةال يشرتط يف النكار 
   "!ا آخرحديثً " :أنت تقول !ما فهمت الشيخ:
وجاء  ،سنده ضعيف ويف ،حديث جاء من طريق صحايب يعيننعم، حديثًا آخر؛  السائل:

فحكمتم على هذا الضعيف  ،منت هذا خيالف منت حديث صحيح آخر من طريق صحايب آخر
يظهر يل من قبل أن احلكم بالنكارة أو  هذا سند ضعيف، وكنت الذي ، ما اكتفيتم بأنبالنكارة
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 "،سنده ضعيف" :أما مع اختالف املخرج كنت أظن أنه يقال ،إمنا هو إذا احتد املخرجالشذوذ 
فرأيتكم تصفونه بالنكارة فهل احلكم بالنكارة مع احتاد  ،ونرد هذا وعندنا الصحيح الذي نقبله

  ا مع اختالف املخرج؟املخرج كذلك أيضً 
  ؟ هل تستحضر مثاالً  الشيخ:
  .32 ، صفحة:جلزء الرابعود يف اإلرواء اهذا موج السائل:
  منت احلديث؟ ،نتيف املمثال  ،ال الشيخ:
  .رواءع الذي يف اإلفقط املوض تبتك  اأن السائل:
أدندن حول ما قد أكون فهمت   لكين ؛خشى أن أكون مل أستوعب كالمكألنه أ الشيخ:

 مسيت ؛يه غريها ومل يشاركه فيف أثناء خترجيي للحديث إذا كان الراوي روى متنً  أنا مثالً  ،كالمك
   .احلديث بأنه حديث منكر

  ؟الضعيف يلرواأي: ا السائل:
أن أكون ما  أخشى لكين ؛فهذا هو اجلواب ؛جواب ما قلت فإن كان هذانعم،  الشيخ:

  هو. اهذ فهمته.
موسى ما أيب فجاء من حديث  ،لو احلديث حديث صحيح من حديث جابر السائل:

موسى  أيب حديث سند ويف ،موسى رجل ضعيف أيبرواية  ويف ،خيالف هذا احلديث الصحيح
  ؟ألن متنه خيالف منت حديث جابر ؛رةلنكااموسى ب هل حيكم على حديث أيب ،رجل ضعيف
   ، هو الذي يف سنده الضعيف؟موسى هو الذي فيه الضعيف حديث أيب :أوالً  الشيخ:
موسى  يبحكم على حديث أفيُ  مثًال، ث جابر الصحيححدي ومتنه خيالف ،نعم السائل:

  بالنكارة؟ أو يكتفي بتضعيفه؟ 
   ما تقول أن فيه زيادة؟ الشيخ:
  .خيالفه يف املعىن الفقهي ،يف اجلمع همتن لكن ؛هو حديث آخر ،ال السائل:
  ر؟خآخر؟ أم منت آسند  خر؟ تعينآحديث  !كيف يا أخي الشيخ:
شئتم أتيت  وإن ،وحديث جابر ينفيه مثالً  ،اخر يثبت حكمً آمنت سند آخر و  السائل:

  .املثال أأقر  ءرواباإل
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  نعم، يكون أوضح. الشيخ:
  اجلزء الرابع من اإلرواء موجود؟ السائل:

ال تزال أميت خبري ما أخروا السحور ((ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  حديث أيب
ذا التمام عن  ،ن سامل بن غيالنع ،أخرجه أمحد من طريق ابن هليعة ،وعجلوا الفطر)) منكر 

  .به ذر عن أيب ،يبن حامت احلمص يعن عد ،عثمان سليمان بن أيب
 لةحد العبادأوليس احلديث من رواية  ،يعة ضعيفابن هل ،وهذا سند ضعيف :قلت" :قلتم

وفيه سليمان بن  ):جممع الزوائد( فقال يف ي؛وبه أعله اهليثم ،عثمان جمهول وسليمان بن أيب ،عنه
إن احلديث  :وإمنا قلت ؛وسكوته عن ابن هليعة ليس جبيد ،ولجمه :قال أبو حامت ؛عثمان أيب

مل يرد فيها تأخري السحور أصحها حديث سهل بن  ،ألنه قد جاءت أحاديث كثرية مبعناه ؛منكر
 أن حديث أيب :فالشاهد "؛هإىل آخر  "ا اإلفطار"ال تزال أميت خبري ما عجلو  :بلفظمرفوًعا سعد 
  .ذر

  امك.اجلواب اآلن مسطور أم الشيخ:
   مع اختالف ةل حيكم عليه بالنكار سؤايل الذي سألت هنعم، ولكن  السائل:
   ؟هناانظر ماذا قيل  الشيخ:
ذا التمام السائل:   .منكر 
  .ذا هوه الشيخ:
  .دة اليت فيه منكرةالزيا ينيع السائل:
  منكرة. الشيخ:
  حيكم عليها بالنكارة مع اختالف املخرج؟ السائل:
  ؟ -بارك هللا فيك-  املنكر ما هو احلديث الشيخ:
  رواية الضعيف احلديث املنكر  السائل:
  ما خالف فيه الثقة  الشيخ:
واحد  هإذا كان عن صحايب واحد أو خمرج ،ي أنا أنه مع احتاد املخرجمفهيف  السائل:

ا ،والرجل ضعيف زاد زيادة   منكر. :فيقال فيه ؛أو من هو أوثق منه ،والثقات ما يرو
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  الف املخرج ماذا يقال؟ مع اخت الشيخ:
  أنا كنت أظن أنه يُقال: ضعيف فقط. السائل:
؛ يعين ممكن أنا أخطئ - كما يقولون- يا أستاذ! أنا وأنت؛ يعين كلنا باهلوا سوا  الشيخ:

  .-كما يقولون- ممكن أنت ختطئ 
املهم أن كلنا نقصد احلق حيثما كان، فاآلن بتقول أنك كنت ترى كذا وكذا، ليس مهًما؛ 

، ملا أجبت جواب املتحفظ، ونسبت نفسي أنين رمبا ما فهمت عليك، - أنا أعتقد آنًفا لكن
  احلقيقة أنا أعطيتك اجلواب اآلن، وضح يل متاًما.

أنين حينما أخرج احلديث  :- يحتياطبذلك اجلواب اال-لت لك حينما أجبت قذلك، 
بارك - فاآلن  .ه الضعيفألنه تفرد ب ؛أصف احلديث بأنه حديث منكر ؛اوأجد يف إسناده ضعيفً 

  .أيهما أقرب إىل الشهادة بأنه منكر ،إذا تفرد الضعيف بزيادة خالف فيها الطرق كلها -هللا فيك
  الثانية  السائل:
  .أعطيتك اجلواب من باب أوىل اإذن أنالثانية،  الشيخ:
  طيب، حفظكم هللا. السائل:
  وإياكم، لعله واضح إن شاء هللا. الشيخ:
  كالمكم. نعم.  وضح يل السائل:
  معلش، واملسألة؟ أفدنا. الشيخ:
  فقط اجلديد عندي الذي استفدته  السائل:
  ما تكون أناين. الشيخ:
  ال، إن شاء هللا، لو فيه لبس أقوله. السائل:
  يعين أريد أن أقول: ما تكون شاري تكون بياع كمان. الشيخ:
  أنتم هذا.اع يف سوقكم ؛ لكن ما يبشاء هللا، لو كان عندي شيء سأبيعهإن  السائل:
  عفًوا، بارك هللا فيك.  الشيخ:
  .نكارة ال يشرتط فيه احتاد املخرجأن احلكم بال - حفظكم هللا-  بان يل اآلنلكن  السائل:
  ختلف املخرجاا بالعكس إذا أبدً  الشيخ:
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اك بل هن ؛هو منكرفعامة بصفة  جمرد املخالفة أن خيالف الضعيف الثقة أو املقبول السائل:
  ؟ هو أوىل من ذلك عند التفرد ما

ه يقول عن احلديث الذي وأذكرك لعلك تعلم من مذهب اإلمام أمحد أن ،هذا هو الشيخ:
أذكر مثال على ذلك احلديث املشهور من بركة الطعام الوضوء بني  ،نه منكرأتفرد به ضعيف 

ديث إنه ح ))وبعدهن بركة الطعام الوضوء قبله م(( :ول اإلمام أمحد يف احلديثيق ؛يدي الطعام
  .س بن الربيعتفرد به قي ،منكر

هل الراجح يف جابر اجلحفي أنه مرتوك ال يستشهد به؟ وهل احلارث األعور كذلك؟  - 32
)01:20:02.(  

ألين  ؛نه مرتوك ال يستشهد بهأ ههل الراجح يف حال ،يجابر اجلعف من ناحية السائل:
  ؟أخرى تردونه ومواضع ،وقفت يف بعض املواضع لكم تستشهدون به

وإمنا هو  ؛امه بالكذبنت النطمئاغض النظر عن رجعيته ما احلديث بيف  الشيخ:
  .على ما سبق ذكره يف بعض األجوبة قد نستشهد به ،ضعيف

  ؟ لكن األصل فيه االستشهاد ا إذا بانت النكارة؟ويكون مرتوكً  السائل:
   ،نعم الشيخ:
  ؟ وكذلك احلارث األعور السائل:
  . نعم،لك احلارثكذ الشيخ:

من قيل فيه صدوق تغري بآخره هل هو يف مراتب الشواهد واالحتجاج؟ إذا قالوا تغري  - 33
ومل يعلم تلميذ هذا يف زمن اإلستقامه أم ال فما حكم احلديث؟ ومرتبة صدوق خيطئ؟ 

)01:20:52.(  

  ؟يف مراتب الشواهد أو االحتجاج ه:خر آبتغري ق و من قيل فيه صد السائل:
  ا.يكون حديثه حسنً  ، ال بأسما اختلط يعينتغري  :الشيخ

لميذ هذا يف زمن االستقامة ومل يعلم ت؟ والتغري أخف من االختالطالوا تغري، إذا ق السائل:
  ؟أم ال
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  يكون حسًنا. الشيخ:
  ؟ طىء وما كان على شاكلتهخيك صدوق وكذل ،حسن السائل:
  .اإال إذا كان خيطىء كثريً  ؛نعم الشيخ:
مرتبة استشهاد ال مرتبة  "،صدوق خيطىء":  بعض األشرطة مسعتكم تقولونيف السائل:

 ؛1410سنة  - سول هللا عليه الصالة والسالممدينة ر -سألتكم يف املدينة  وأذكر أين ،احتجاج
 أتظنين" :فقلت يل ؛وق خيطىءن قيل فيه صدبعض املواضع أراكم حتتجون مب :فقلت لكم

فيكون  ؛فرمبا أزيل كلمة خيطىء ؟أنا أقره ئحجر صدوق خيط عنه ابن ! أكل من يقولا؟ريً جَ حَ 
أذكر  "لكن لو سلمت للحافظ بأنه صدوق خيطىء استشهد به وال أحتج به ؛احسنً  اصدوقً 

  .فالذي فهمت اآلن من كالمكم خالف األولجوابكم هذا؛ 
  .تارة وتارة الشيخ:
  ؟ يرجع إىل القرائن يعين السائل:
ومل  ،نه صدوق خيطىءأحجر  بناإذا اعتمدنا كالم احلافظ  فيه األصل :يعين ؛نعم الشيخ:

فاألصل فيه عندي قبل ما أراجع املصادر اليت هو استقى منها هذه  "؛اخيطىء كثريً " :يقل
  .ففأمحله على الضع ؛يتبني يل شيء إال أن ؛أنين أحسن حديثه ؛اخلالصة

  ).01:22:46(ما حكم تدليس عمر بن علي املقدمي تدليس السكوت؟  - 34

  ؟وهو من دلس تدليس السكوت ،املقدمىتدليس عمر بن على طيب،  السائل:
  .أنا أسقط حديثه وال أحتج به الشيخ:
  إذا عنعن؟  السائل:
  م.نع الشيخ:
  وإذا قال حدثنا؟  السائل:
  .كذلك  الشيخ:
  ساقط أو يستشهد؟  السائل:
  ال يستشهد به. الشيخ:
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**  
أن القول ب ؛وما وصلتم إليه ،عرف اجتهادكم فيهاأ ،لفعللة تعارض القول مع اأمس السائل:

لكن وقفت على بعض  ؛فالفعل خاص بالنيب صلى هللا عليه وسلم ؛إذا تعارض مع الفعل
   .وجه احلق فيها -ن شاء هللاإ-فأردت أن أذكرها لكم ليظهر يل  يَّ؛كلت علشاألحاديث أ

  تفضل. الشيخ:
فأمرت  ؛بعد العصر يلى هللا عليه وسلم وهو يصلقصة أم سلمة ملا رأت النيب ص السائل:

ما فهمت  :فلو قال قائل ي؟تنهانا عن الصالة بعد العصر وتصل :وتقول له ،جارية هلا بأن تسأله
   .أم سلمة من تعارض القول مع الفعل اخلصوصية للرسول عليه السالم والعموم لألمة

 ينإ(( :فقال ؟!ن الوصال مث تواصلتنهانا ع :كذلك حديث أنس ملا قال للنيب عليه السالم
 ،فما فهم أنس من ذلك أن خالف القول الفعل ))،ىسقَ م وأُ طعَ إين أبيت أُ  ،لست كهيئتكم

 فكيف الضابط هلذه املسألة؟
  
  

  أخي الكرمي مل تكتمل مادة هذا الشريط، نرجو مواصلة الكالم على الشريط التايل.
  
  
 


